آئیه وامه یازدهمیه دور مسابقات شطروج لیگ
استان گلستان سال  ( 1317ریتد )
شروع مسابقات 1931/82/11 4

جام گلستان
ّیأت شطشًح استبى ثب اّذاف
 -1سلبثت سبلن ٍسصشی
 -2ثبال ثشدى سطح ووی ٍویفی سشتِ شطشًح
 -3تشؿیت ٍ تشَیك هشاوض ػلوی ٌّ,شی ,فشٌّگی ٍ,سصشی ٍ..........
 -4شٌبخت تین ّبی ثشتش استبى
الذام ثِ ثشگضاسی ایي دٍسُ اص هسبثمبت ًوَدُ است.
ثَدُ

زمان اعالم آمادگی و ثبت نام نفرات تیم ها حد اکثر تا تاریخ
ٍهسئَلیت ػذم اػالم ثوَلغ ثؼْذُ سشپشستبى تیوْب هیجبشذ.
هبدُ  : 1وویتِ اخشایی سبصهبى لیگ هسئَل ثشگضاسی هسبثمبت است ( ایي وویتِ هتشىل است
اص سشداٍس -هذیش وویتِ لیگ – سئیس یب دثیشّیئت استبى ٍ دٍ ًوبیٌذُ اص تین ّب )
1931/82/80

هبدُ  : 2هسبثمبت ثصَست سَئیس تیوی هی ثبشذ ٍ دس  11دٍس ثصَست سفت اًدبم هیشَد.
هبدُ  : 3خذٍل هسبثمبت پس اص تٌظین ثِ اطالع تین ّبی ششوت وٌٌذُ سسبًذُ خَاّذ شذ .
ٍ ولیِ تیوْب ثِ صَست ؿیش هتوشوض ٍ هتوشوض دس هحل حضَس یبفتِ ٍ  /دٍ ثبصی (صجح ٍ ػصش
)ثشگضاس هیىٌٌذ .
هبدُ  : 4هسبثمبت سٍص ّبی خوؼِ ّش دٍ ّفتِ یىجبس سبػت  9:30صجح ثشگضاس ٍ ػصش ّب سبػت
 15:00ششٍع هیگشدد
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هبدُ ّ : 5ش تین هتشىل اص  7ثبصیىي ( ًفش ّفتن پس اص دٍس ششن هیتَاًذ اضبفِ شَد ).وِ ثش
سٍی چْبس هیض ثِ سلبثت هی پشداصًذ .
هبدُ  : 6اسبهی ثبصیىٌبى ( سشپشست ,هشثی ,وبپیتبى ) ّش تین ثبیذ تب لجل اص ششٍع هسبثمبت ثِ
سشداٍس هسبثمبت تحَیل گشدد  ( .تب  24سبػت لجل اص ششٍع دٍس اٍل )
هبدُ  : 7اسًح ّش دٍس اص هسبثمبت تب یه سثغ لجل اص هسبثمبت ثبیذ وتجب ثِ سش داٍس هسبثمبت
اػالم گشدد( .ثبیذ دس پبوت گزاشتِ شَد ( ).اسًح تین ّب ثب پیبم وَتبُ ًیض پزیشفتِ هیگشدد ) .
هبدُ  : 8تبخیش ثبصیىي ثؼذ اص ششٍع استبست  30دلیمِ دس ؿیش ایي صَست ثبصًذُ هحسَة هیگشدد
هبدُ  : 9وبپیتبى ّش تین هیتَاًذ ثبصیىي یب سشپشست ٍیب هشثی تین ثبشذ .
هبدُ  : 10اص لحبظ فٌی هسبثمبت طجك اخشیي همشسات فذساسیَى خْبًی شطشًح« فیذُ » ثشگضاس
هیگشدد.
هبدُ  : 11تشویت تین ّب ثِ صَست سفت تب پبیبى دٍس ششن ثبثت است.
لجل اصششٍع دٍس ّفتن تین ّب هیتَاًٌذ حذ اوثش یه 1ثبصیىي اضبفِ ًوبیٌذً(.فشّفتن تین) .
ٍ تشویت خذیذ ثبیذ(  ) 72سبػت لجل اص اؿبص دٍس ثشگشت ثِ سشداٍس هسبثمبت وتجب تحَیل
گشدد.
هبدُ  : 12دس صَستی وِ ثیش اص دٍ ثبصیىي اص یه تین ثشای ششوت دس هسبثمبت لْشهبًی
سسوی فذساسیَى یب هسبثمبت خشٌَاسُ سسوی وشَس ٍ هسبثمبت خبم خضس ٍخبم فدش ٍ خبم
فشدٍسی ،اػضام گشدًٌذ  ،ثبصی اى تین ثٌب ثِ دسخَاست وتجی ثِ تؼَیك هی افتذ تبسیخ ثبصی هؼَلِ
تَسط وویتِ اخشایی هسبثمبت تؼیي ٍ اثالؽ هیگشدد .
هبدُ ٍ : 13اسیض مبلغ  088/888تومان ثِ ػٌَاى ٍسٍدیِ هسبثمبت ثِ شوبسُ حسبة ( خبم )
 675225 /56ثبًه هلت شؼجِ شْیذ ثْشتی ثٌبم ّیئت شطشًح استبى
ة :اسائِ فیش ٍاسیضی لجل اص ششٍع هسبثمبت الضاهی است
هبدُ  : 14ثشای یه ثبصی طجك لَاًیي خذیذ حضَس سِ 3ثبصیىي اص ّش تین الضاهی است دس ؿیش
ایي صَست تین  4ثش صفش ثبصًذُ هحسَة هیگشدد .
هبدُ ّ :15ش گًَِ اػتشاض ثِ سای داٍس ثبیذ حذ اوثش یه سبػت ثؼذ اص هسبثمِ وتجب ٍ هجلؾ
 50/000تَهبى ثِ ػٌَاى ٍدیؼِ ثِ وویتِ اخشایی هسبثمبت تسلین ًوبیذ اگش اػتشاض ٍاسد
ثبشذ هجلؾ فَق هستشد هیگشدد.دس ؿیش ایي صَست هجلؾ ضجط هیگشدد.
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هبدُ ّ : 16یبت طٍسی دس خلسِ وویتِ اخشایی سبصهبى لیگ اًتخبة هیگشدد .وِ هتشىل اص 5
الی ً 7فش هی ثبشذ
هبدُ  : 17صهبى هسبثمبت(  10دلیمِ ) ثشای ول ثبصی ٍ ثِ اصای ّش حشوت  30ثبًیِ ثِ ٍلت
اصلی اضبفِ هیگشدد .
صَست.
هبدُ  : 18سدُ ثٌذی تین ّب ثش اسبس هدوَع اهتیبصات وست شذُ اص ّش تین
( ) mach pointثِ اصای ّش ثشد  – 3هسبٍی  - 1ثبخت  0صفش اهتیبص هٌظَس هیگیشد ٍ .چٌبًچِ
دٍ یب چٌذ تین اهتیبص هشتشن داشتِ ثبشٌذ ثشای تؼیي تین ثشتش اص پَئي شىٌی ریل استفبدُ هیشَد
الف ( game point :هدوَع اهتیبصات وست شذُ تین )
ة ً :تیدِ دیذاس دٍ تین ج  :ثشگش تیوی
هبدُ  : 19ثِ تین ّبی اٍل تب سَم دس پبیبى هسبثمبت حىن  ,هذال ٍ خَائض ًمذی اّذا هیگشدد .
( خَایض ٍ ٪60سٍدیِ ثصَست ) ٪15 ٍ ٪20 ٍ ٪25
هبدُ  : 20ثشای لْشهبًی هیض ّبی ا الی  4حضَس دس  %65ثبصی ٍ هیض ّبی رخیشُ حذ الل
ثبالی %50ضشٍسی هی ثبشذ ٍ دس صَست اهتیبص هشتشن ثِ تشتیت ریل پَئي شىٌی هیگشدد .
الف  :دسصذ گیشی ة :تؼذاد ثبصی ثیشتش ج :سٍیبسٍیی هستمین د  :ثبصیىي تین ثشتش
ثِ ًفشات ثشتش ّش هیض فمط حىن ٍ هذال اّذا هیگشدد .
هبدُ  : 21چٌبًچِ تیوی اص خذٍل هسبثمبت حزف شَد ٍیب اًصشاف دّذ اهتیبصات اى تین هطبثك
لَاًیي شطشًح تؼیي هیگشدد .
هبدُ  : 22آٍسدى ّشگًَِ ٍسبیل الىتشًٍیىی  ,استجبطی ٍ هَثبیل ٍ ثِ سبلي هسبثمبت هوٌَع
هیجبشذ.
کمیته لیگ و مسابقات هیأت شطرنج استان گلستان
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